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Transport-, Bygnings- og Boligudvalget har i brev af 29. november 2017 stillet 

mig følgende spørgsmål (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare.  

Spørgsmål nr. 173: 

Vil ministeren redegøre for, hvor mange minutter det tager en bilist at køre 1 

km i myldretiden i alle landets kommuner? Ministeren bedes opgøre det i en 

tabel startende med den kommune, hvor det tager længst tid at køre 1 km i 

myldretiden. For de fire største byer bedes ministeren samtidig opgøre det spe-

cifikt for de enkelte bydele dvs. for Vesterbro, Nørrebro, Indre By etc. 

Svar: 

Jeg har forelagt spørgsmålet for Vejdirektoratet, som har oplyst følgende: 

”Der kan ikke svares entydigt på spørgsmålet. Hvor mange minutter det tager 

en bilist at køre 1 km i myldretiden i alle landets kommuner, er helt afhængigt 

af, hvilken strækning i kommunen, der tænkes på.  

Vejdirektoratet indsamler løbende oplysninger om rejsehastigheder på det 

overordnede vejnet på baggrund af GPS-målinger. På baggrund af disse er det 

muligt, at beregne hvor lang tid det tager at køre 1 km i bil på udvalgte stræk-

ninger. Der er i nedenstående tabel vist rejsetiden for 1 km på en udvalgt 

strækning på en central hovedfærdselsåre i landets 5 største byer. Rejsetiderne 

svarer til rejsehastigheder varierende mellem 8 og 20 km/t.  

Rejsetid 1 km i myldretiden 

By Vej 

Rejsetid 

(min) 

København  HC Andersens Boulevard 7,1 

Aalborg Vesterbrogade 5,3 

Aarhus Vester Allé 5,0 

Odense Østre Stationsvej 4,7 

Esbjerg Strandby Kirkevej 3,1 

 

Det vil være muligt at udtrække og beregne tilsvarende rejsehastigheder og 

rejsetider for udvalgte strækninger i landets øvrige kommuner og i enkelte by-

dele i de fire største byer. Det vil dog være forbundet med et stort  tidsforbrug i 

Vejdirektoratet.” 
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Side 2/2 Jeg vil anmode Vejdirektoratet om at udarbejde en uddybet oversigt over ud-

valgte vejstrækninger i landets kommuner, men henset til Vejdirektoratets vur-

dering af, at det vil være forbundet med at stort tidsforbrug, vil spørgsmålet 

ikke kunne blive endeligt besvaret før udgangen af januar måned 2018.  

Med venlig hilsen 

Ole Birk Olesen 

 


